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Očistimo Slovenijo
Urejena avtobusna postajališča in pokopališče
Zbiramo zamaške in dobrodelni koncert za Dejana

Opravljanje zimske službe
Ob sneženju je najlepše sedeti ob topli peči in skozi okno
opazovati ples snežink. S tem stavkom bi se strinjali tudi izvajalci zimske službe, ki namesto za peč sedejo na traktor,
vzamejo v roke lopato ter nam očistijo pločnike in cestišča,
da se lahko varno odpravimo na pot. Hvala vam.
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Občinski informator je vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno
št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v
Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.
Naslednja številka izide 30. 3. 2012. Prispevke
zbiramo do 15. 3. 2012 na elektronski naslov:
zkts.vransko@gmail.com.

PISMA BRALCEV
OČISTIMO SVOJO SPREHAJALNO POT V LETU 2012
Zelo rada se sprehodim po svoji običajni sprehajalni poti (iz
Podgrada preko Tešove in Brod skozi Vransko nazaj domov),
vendar me je v zadnjem času vedno bolj zbadala nesnaga ob
poti. Zato sem se odločila, da ob naslednji priložnosti vzamem s sabo vrečko za smeti, da jih poberem in počistim pot,
po kateri se sprehajam.

Pa obilo sprehodov po lepih in čistih vranskih sprehajalnih
poteh v letu 2012 vam želim.
Jolanda Podbregar

Nekega lepega, sončnega popoldneva sva se s sestro odpravili na sprehod in začeli pobirati smeti. Že po tretjini
prehojene poti je bila najina vrečka polna. Celo sama sem
bila presenečena nad tem, saj se mi je najprej zdelo, da je
le tu in tam kakšna plastenka. A vrečka se je kmalu začela
polniti s plastenkami, pločevinkami, steklenicami, celo z
McDonald’sovo embalažo!
Zgrožena in zaskrbljena sem ob brezbrižnem in neodgovornem odnosu, ki ga imamo do narave in okolja, v katerem
živimo. Čista okolica ni dolžnost smetarskih služb, ampak
ODGOVORNOST vsakega od nas, ki prebivamo na tem planetu. Ko bomo vsi začeli odgovorno ravnati, ne bomo potrebovali nikogar, ki nas bo nadzoroval, ustrahoval ali kaznoval,
zato je čas, da vzamemo vajeti v svoje roke. In ker je zgled
najboljša oblika vzgoje, vas vabim, da se nama pridružite.

Janja in Jolanda Podbregar

Upam in želim si, da je najina akcija spodbudila koga izmed
vas, 2500 sokrajanov, da boste ob naslednjem sprehodu vzeli
s sabo vrečko in pobrali smeti, ki jih najdete ležati ob poti.
Ni potrebno čakati na organizirano čistilno akcijo enkrat v
letu in ni potrebno, da se vas zbere skupina iz cele vasi. Vsak
posameznik šteje in vsako dobro delo se sešteva.

SAJ NI RES, PA JE!
Kakšne štiri mesece je minilo od takrat, ko sem obiskala
zobozdravstveno ambulanto dr. stom. Raste JavorskyPotočnik na Vranskem. Imam protezo, ki pa mi je zaradi
dotrajanosti počila.
Ko sem se želela naročiti, da bi mi naredili novo, sem
doživela pravi šok. Osorna, da ne rečem nesramna, sestra
oz. zobna asistentka me je odslovila že pri vratih. Po posredovanju omenjene dr. stom. Javorsky mi je bilo dovoljeno
razložiti vsaj, čemu sem prišla. Želela sem le navadno protezo. Razložili sta mi, da je čakalna doba tri leta. Tri leta naj
živim od pasirane hrane, če seveda prej ne umrem. Nakar sta
dejali, da nisem edina s takšnim problemom.
In res nisem. Kar lepo število starostnikov ima enake težave.
Vsa leta, pa jih nimam malo, sem obiskovala zobozdravnika
na Vranskem. Zdaj v starosti pa ga naj iščem po Sloveniji ali
pa tri leta jem pasirano hrano?! Odločila sem se za prvo in
ga našla.
Zato vsem tistim, ki imate enak problem, sporočam, da še
obstajajo zobozdravniki, ki poskrbijo tudi za »socialne proteze« v zglednem času. Žal to res ni več mogoče na Vranskem. Ker smo oz. so zobozdravstveno ambulanto, v kateri
je tudi naš denar (davkoplačevalski), oddali v napačne roke.
Z vsem spoštovanjem
			

Poldika Presekar
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ZGODILO SE JE ...
PREŠEREN IN SLOMŠEK – »ELEKTRARNI DUHA«
Osrednja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku in
150. obletnici smrti Antona Martina Slomška je bila v občini
Vransko v dvorani kulturnega doma. Snovalci kulturnega
programa, člani Kulturnega društva Vransko, Vokalna skupina Solo, Janez Lencl, Maruša Pečovnik, Aleš Lesjak in učenci
OŠ Vransko-Tabor so Prešernov dan povezali s Slomškovim
letom, saj sta se oba rodila leta 1800. Oba velikana sta pustila
neizbrisen pečat in brez njiju Slovenija zagotovo ne bi bila
takšna, kot je danes. Bolj kot kar koli drugega pa ju je družila
ljubezen do slovenskega jezika in do poezije.

Slavnostni govornik gospod Janez Turinek, kaplan

Osrednja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

To dejstvo je spodbudilo tudi slavnostnega govornika, gospoda Janeza Turineka, kaplana na Vranskem, ki je uvodoma čestital Prešernu in Slomšku in ju označil kot elektrarni
duha, iz katerih prejemamo vedno močnejšo luč, ki ohranja
neokrnjeno duhovno bistvo družine kot najmočnejše celice
naše družbe. Potem je govoril o pomenu slovenske besede in
kulture ter med drugim dejal:
»Najmočnejše orožje Slovencev, ki je močnejše od atomske
bombe, je beseda, pa ne katera koli, ampak samo tista, ki
RAZSTAVA VEZENIN V REŠILJE TEHNIKI
Na Vranskem so prvo februarsko soboto odprli v prostorih občinske knjižnice razstavo vezenin v rešilje tehniki.
Razstavo so že četrto leto zapored pripravile članice skupine vezilj Snežinka, ki deluje v okviru društva Univerze za
tretje življenjsko obdobje Vransko. Svoje izdelke, teh je na
razstavi 47, je na ogled postavilo 17 članic, prvič pa so se z
gobelini predstavili učenci šestih, sedmih in osmih razredov
OŠ Vransko-Tabor, ki obiskujejo izbirni predmet Osnovni
vbodi in tehnike vezenja.

Razstava vezenin v rešilje tehniki
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nahrani srce. Dve besedi sta, ki nas vse vključujeta in povezujeta v narod. To sta besedi sin in hči. Slovenskega naroda
sin in hči, ki si želita živeti, živeti človeka vredno in enakopravno življenje. Človeka vredno pa je življenje, ki je povezano z resnico. Ko se boriš za zmago resnice, te ta boj za luč
in čisto vodo, za vsakdanji kruh nikoli ne utrudi. Našega preroka si ne predstavljam drugače, kot da napne vse sile, govori na glas, prepričuje, hodi iz kraja v kraj, se posti in moli,
bedi, da bi svoj slovenski rod zbudil iz spanja, ga prebudil k
zavesti, predvsem mladino in izobražence, zbiral okoli sebe
somišljenike, da bi zares ves narod zaklical: Živeti hočem!«
Na koncu je dodal:
»Obleka naredi človeka, moškega in žensko pa kultura. Na
začetku sem čestital Slomšku in Prešernu, na koncu čestitam
vam, ki se trudite, da na Vranskem ne živijo divjaki, ampak
ljudje. Naši kulturni dosežki so tisto, kar sega preko groba in
smrti.«
T. Tavčar
Razstavo je bilo možno videti do 14. februarja v Občinski
knjižnici Vransko.
T. Tavčar

Iva Cizej, vodja vezilij

ZGODILO SE JE ...
PODPIS POGODBE – HVALA, GASILCI
Občina Vransko, Gasilska zveza Žalec in prostovoljna gasilska društva Vransko, Prekopa - Stopnik - Čeplje, Tešova in
Ločica pri Vranskem so v avli kulturnega doma podpisali
pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. S pogodbo podpisniki urejajo vsebino, obseg in način opravljanja službe, financiranje in druge pogoje za delovanje javne gasilske službe
v občini Vransko.
Pred podpisom pogodbe se je župan Franc Sušnik zahvalil
gasilcem vseh štirih društev in Gasilski zvezi Žalec za opravljeno delo in dobro sodelovanje ter poudaril, da bo v tem letu
na razpolago toliko sredstev kot lani. Še posebej se je zahvalil
za posredovanja, ki so jih opravili v lanskem letu.
Za uspešno sodelovanje na vseh področjih z društvi, z
občinskim poveljstvom in občino se je v imenu Gasilske
zveze Žalec zahvalil predsednik zveze Edvard Kugler in v
imenu zveze podpisal pogodbo. V imenu Občine Vransko jo
je podpisal župan Franc Sušnik, v imenu društev pa njihovi
predsedniki.
T. Tavčar

Podpis pogodbe o opravljanju javne gasilke službe

KONCERT KVARTETA AKORD
Navajeni smo, da se koncerti glasbenega abonmaja odvijajo
v športni dvorani, a drugi koncert je bil zasnovan nekoliko
drugače, saj si organizator, Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko prizadeva, da bi oblikoval program različnih
glasbenih zvrsti.
Napovedan je bil kot koncert klezmer (židovske) glasbe z
gostjo Vito Mavrič, ki pa je zaradi bolezni slednje izzvenel
nekoliko drugače. Kvartet Akord sestavljajo izkušeni glasbeniki: violinist Klemen Bračko, harmonikar Aleš Praznik,
kitarist Matjaž Brežnik in kontrabasist Marjan Šeško. Zanimiva inštrumentalna zasedba jim omogoča širok in pester
program, ki ga sestavljajo romance, balade in temperamentni plesi glasbenih izročil slovenskega Prekmurja, Madžarske,
Romunije in Rusije. Navdušili so nas tako s takti argentinskega tanga kot madžarskega čardaša ter zvoki ciganske glasbe.
Kot gostja je nastopila solistka mariborske opere, sopranistka
Andreja Zakonjšek Krt, ki je ob spremljavi Kvarteta Akord
odpela nekaj opernih arij.
OKTET SV. MIHAELA
PRI SLOVENSKIH ZAMEJCIH V ITALIJI

Kvartet z gostjo Andrejo Zakonjšek Krt

Na Vransko smo prispeli pozno ponoči, pot nazaj pa vsekakor ni bila dolgočasna, saj so jo pevci s svojim petjem popestrili in naredili mnogo krajšo.
Niko Čvan, www.vransko.net

V nedeljo, 5. februarja 2012, je Oktet svetega Mihaela z Vranskega gostoval ob dnevu slovenske kulture pri zamejskih
Slovencih na Vrhu svetega Mihaela v Italiji.
Pevci so se odpravili na pot v spremstvu svojih soprog. Na
Vrhu sv. Mihaela so jih najprej sprejeli v kulturnem središču,
kjer so odložili svoje stvari in se okrepčali s kavo. Nato so
odšli na kratek izlet. Ogledali so si Vrh sv. Mihaela ali Debelo grižo, kjer je čudovit razgled na Sočo, Furlansko nižino,
Gorico, Sveto goro in Sabotin. Pot jih je vodila naprej do kleti
Rubijski grad, kjer so si pevci ogreli grla za kasnejši nastop.
Nastop ob dnevu slovenske kulture so je začel ob 17.30.
Program so oblikovali domačini in Oktet svetega Mihaela
z Vranskega. Nastopile so pevke vokalne skupine Danica,
društveni otroci s plesno in glasbeno točko ter društveni
recitatorki. Po nastopu so nas pogostili z domačimi dobrotami in kapljico rujnega.

Oktet Sv. Mihaela v Italiji
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ZGODILO SE JE ...
NA ENODNEVNEM SMUČARSKEM IZLETU V
GERLITZENU – OSOJŠČICA

PREDSTAVITEV TURISTIČNE PONUDBE NA
SEJMU TURIZEM IN PROSTI ČAS

V snežnem in mrzlem sobotnem jutru sta se dva avtobusa
neustrašnih smučarjev 11. februarja 2012 v organizaciji
ZKTŠ Vransko odpeljala proti Gerlitzenu.

Subregija Spodnjesavinjsko se je s svojo turistično ponudbo
na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani predstavila v petek,
27. januarja. Na razstavnem prostoru so predstavili pomen
hmeljarstva za Spodnjo Savinjsko dolino. Pokusiti je bilo
možno hmeljevo žganje Etnološkega društva Hmeljarska
vas, dobrote Društva kmečkih žena Ponikva, ribje namaze
Turistične kmetije Cokan – ribnik Steska, domačo hrano
Turistične kmetije Weiss in Gostišča s prenočišči Močnikov
mlin. Predstavili so se tudi: hmeljarski starešina in princesa,
malteški vitez z gradu Komenda, grajska gostilnica Malteza
pa je razvajala z jabolčnim zavitkom in ostalimi dobrotami.
Jamo Pekel in Rimsko nekropolo je predstavljalo Turistično
društvo Šempeter, ostalo turistično ponudbo Spodnje Savinjske doline pa so predstavljali ZKTŠ Žalec, ZKTŠ Polzela, ZKTŠ Vransko, Gostišče in prenočišča Močnikov mlin
Vransko, Kamp dolina Prebold, Kamp Park ter Hotel Žalec.
T. Tavčar

Gerlitzen

Gerlitzen – Osojščica je vodilno smučišče na območju Beljaka, ki se nahaja nad Osojskim jezerom. Smučišče ima okoli
60 km prog in 15 žičniških naprav. Na smučišču so pred leti
odprli prvo osemsedežnico na avstrijskem Koroškem, kjer so
pripravili tudi tri nove proge. Smučišče na Osojščici je znano
po širokih progah, ki so zelo primerne za vse ljubitelje nove
zarezne (karving) smučarske tehnike.

Utrinek iz sejma Turizem in prosti čas

SRCE MI NAREKUJE, DA NE MOREM MIMO
ZAPRTIH OČI

Neustrašni smučarji

Ljubitelji omenjene tehnike bodo lahko uživali na snežnih
strminah tudi v nedeljo, 11. marca 2012, ko se bomo ponovno odpravili na enodnevni smučarski izlet, tokrat v BAD
KLEINKIRCHHEIM. Prijave že potekajo.
Suzana Blatnik, ZKTŠ VRANSKO
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Kot uvod v kulturni praznik je v soboto, 4. februarja,
na Vranskem potekalo odprtje razstave Cvetje iz papirja – naša kulturna dediščina, ohranimo jo. Pobudnica
razstave in srečanja izdelovalcev papirnatega cvetja je
bila že drugo leto zapovrstjo gospa Martina Felicijan.
Poznamo njen izredni smisel, da stvari, ki se jih loteva,
dobijo tisti pravi »priokus«. Ima izostren občutek za
estetiko, njeni izdelki so dovršeni do popolnosti. Pod
njenimi prsti kosi krep papirja oživijo in zacvetijo v
najžlahtnejše cvetlice, kar si jih lahko zamislite. Postavitev, ki smo si jo lahko ogledali, je bila prava paša za
oči. Kot po pravljični deželi smo se lahko sprehodili
med pravimi papirnatimi nasadi raznovrstnega cvetja. Razstava oblikovalcev cvetja iz širšega slovenskega
prostora je v soboto in nedeljo pritegnila številne obiskovalce od blizu in daleč.
Ob zakurjenem kaminu in domačnosti, lastni le njej,
sva se z gospo Martino Felicijan zapletli v zanimiv
pomenek, iz katerega zaveje pristna »slovenska duša«,
polna predanosti družini in dobrodelnosti.

ZGODILO SE JE ...
nosti, da se je zamisel lahko udejanjila. Zanima me vaša
vloga pri tem.
Pravzaprav bi lahko rekla, da je bilo zame odločilno predavanje dr. Metke Klevišar z naslovom Vizija Karitas so
majhni domovi v domačem kraju. V meni je zanetilo
iskrico, ki je tlela deset let in zagorela, ko sem svoje zamisli
izrazila na glas. V župniji in v širši družbeni javnosti sem
naletela na ugoden odziv. Ni mi bilo lahko, saj se zavedam
svojih omejenih sposobnosti. Ponosna pa sem na to, da
mi je uspelo pridobiti ljudi, ki so mi prisluhnili in znali
projekt voditi in izpeljati.
Tako je Naš dom ob božiču leta 2005 sprejel prve oskrbovance. Dom sem vzela kar nekako za svoj. Ni mi bilo vseeno, kako se počutijo oskrbovanci. Vsi vemo, da je najtežji
prehod iz domačega okolja, tako za svojce kot za oskrbovance. Pomembno je, kakšno kvaliteto življenja jim lahko
ponudimo, da olajšamo ta prehod. Čutila sem potrebo
po druženju z oskrbovanci v domu. Ta dejavnost je bila
zelo raznovrstna. Začeli smo ob vsakodnevnem druženju
ob kavici. Oskrbovanci so se mnogokrat razživeli in prav
ubrano prepevali.

Martina Felicijan

Gospa Martina, kaj vas je nagovorilo k dobrodelnosti?
Dobrodelnost mi je bila dana, tako rekoč položena v
zibelko. Ko se ozrem naokrog, preprosto vidim stiske
in potrebe ljudi. Srce mi narekuje, da ne morem mimo
tega zaprtih oči. Ko so z ustanovitvijo Karitas v Sloveniji
bile dane možnosti javnega delovanja, sem začutila svoje poslanstvo. Ob tem se mi je porodila ideja o ustanovitvi župnijske Karitas na Vranskem, ki sem jo vodila 15
let, vzgojila nov rod poklicanih, ki s predanostjo naprej
opravljajo humanitarno dejavnost.
Pravijo, da je družina tista celica človekovega življenja,
ki drobceno bitje, ki se rodi na svet, oblikuje v človeka.
Izhajate iz trdne, klene družine Podpečanovih iz Galicije. Povejte nam, kaj vas je oblikovalo v človeka, kakršen
ste danes?
Prav gotovo je družina tista, ki že v najnežnejši dobi oblikuje človeka. Zvedave otroške oči so najbolj dovzetne
za svet okoli sebe. In zgledi vlečejo. Najbolj pristen mi
je spomin na mamo, ki je znala dninarkam, tako skrivaj,
diskretno bi rekli danes, olajšati težko življenje. Vedno je
ob prisluženem »navrgla« še kakšno jajčko, kruh … tako,
za otroke.
Na Vranskem je vzklila ideja o izgradnji Doma sv. Rafaela. Od ideje do izgradnje je bila dolga, trnova pot.
Potrebno je bilo mnogo potrpežljivosti in dobrodel-

Nadaljevali smo s pletenjem. Spomnim se oskrbovanke,
ki je v enem letu napletla sto parov nogavic. Prav veselje jo
je bilo opazovati, kako je uživala ob tem. Nato smo pričeli
z vezenjem. V domu se je porodila ideja o ustanovitvi
društva vezilj Snežinka, v katerem prevladujejo zunanji
člani, so pa zelo uspešne članice tudi domske oskrbovanke, ki vas presenetijo z izredno kakovostnimi izdelki
ročnih del. Snežinka deluje v prostorih Našega doma.
Nadalje je zaživelo družabno življenje ob zvokih harmonike ob mesečnih rojstnih dnevih, ob obujanju starih
ljudskih običajev (pustovanja, martinovanja) ali ob piknikih kar tako - v senčki, pod kozolcem, ob spremljavi harmonike, pesmi, kostanju in sladkem moštu. Oskrbovanke
in oskrbovanci so se vključili tudi v izdelavo cvetja in butar. Ne smemo pozabiti tudi na organizacijo vsakoletnega
romanja ostarelih prebivalcev Vranskega na Brezje, seveda v spremstvu prostovoljcev, kamor smo vključili tudi
domske oskrbovance, pa letovanj na morju in še bi se kaj
našlo.
Nekatere dejavnosti so zamrle, druge še potekajo. Pravijo,
»da na mladih svet stoji«, zato je izredno pohvalno, da
so pričeli v dom prihajati prostovoljci iz osnovnošolskih
vrst, ki s svojimi dejavnostmi krajšajo čas oskrbovancem
doma.
Tudi vsakoletna prireditev Klic dobrote ne more miniti
brez vas. Pa naj bo to oblikovanje izvirne scene za prireditev ali pa strežba in priprava prigrizkov ter pogrinjkov. Nastopajoči bi prav gotovo hudo pogrešali pravo
razkošje domačih dobrot. Prava paša za oči so vaši skrbno pripravljeni prigrizki. Vaša strežba je profesionalna.
Videti je, da vam tudi področji kulinarike in strežbe nista tuji. Prosim, osvetlite nam svoje sodelovanje s Slovensko Karitas.
Sodelovanje s Slovensko Karitas je bilo zelo uspešno. S
pomočjo Helene Zevnik-Rozman smo izpeljali kar nekaj
zanimivih projektov. Ker sem kuharica, me je nagovorila
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za kuhanje v Portorožu, kjer vsako leto tri tedne kuham
za otroke in starejše na letovanju. Prav tako me je pritegnila v Celje na prireditev Klic dobrote. Občina Vransko
je prva v Sloveniji podelila koncesijo Karitas za pomoč
na domu in tako smo na Vranskem zaorali ledino na tem
področju. Vse to ni bilo samo moje delo, v pomoč mi je
bilo mnogo Vranščanov. Na vse to imam res lepe spomine,
saj je delo obogatilo moje življenje. Zaradi zdravstvenih
razlogov sem se morala vsemu temu žal odpovedati.
Pa se vrniva zopet k vaši ljubezni do papirnatega cvetja
in butaric. Po vsej Sloveniji so po vaši zaslugi poznane
»vranske butare in šopki«. Ko pride človek v dom, kjer v
tednu pred cvetno nedeljo potekajo množične delavnice
- od jutra do poznih nočnih ur - se vpraša, koliko rož
oblikujete in koliko butaric se proda za dober namen.
Povedati moram, da nismo šteli, koliko je bilo narejenega. Pred leti je bil »vrhunec« 10 000 cvetov, ki smo jih
vpletli v butare. Zdaj povpraševanje upada, ker mnogi
papirnato cvetje spet izdelujejo doma, v krogu družine,
in prav je tako. Res pa je bil prislužen denar vedno dan v
dobrodelne namene. Z izkupičkom smo lahko uresničili
marsikatero zamisel. Prislužen denar smo porabili:
• za blagajno Karitas in iz tega naslova pomoč družinam
in vsem pomoči potrebnim v naši okolici;
• za gradnjo doma
• za nakup dveh čajnih kuhinj v domu;
• za nakup dvigala za nepokretne oskrbovance;
• za kozolec ob našem domu;
• za letovanja oskrbovancev na morju;
• za zvonik farne cerkve.

Pravzaprav nam niste prav nič povedali o svojih začetkih
izdelave papirnatih rož.
Ideja se je rodila iz potrebe po papirnatem cvetju za cvetno nedeljo. Lahko bi rekla, da je počasi pričelo primanjkovati rok, ki bi uspele oblikovati zadostno količino cvetja za butare. Ko smo včasih delali butare za naše otroke,
se je papirnato cvetje še dalo dobiti. Kasneje, ko smo ga
potrebovali za vnuke, pa je bilo že težje. Tako sem se lotila
te ljudske umetnosti, v katero me je uvedla izdelovalka
Marija Lebar. Ko sem pričela z izdelovanjem, me je popolnoma zasvojilo. Z leti dela sem rutino izdelave cvetja
izpopolnila do te mere, da izpod mojih prstov nastajajo
vedno nove in izvirne zamisli za cvetje. Navdih črpam iz
narave.
Ob vsem povedanem me zanima, kako ste prišli na
zamisel o postavitvi razstave.
Želela sem to ljudsko ročno spretnost prikazati širši
javnosti. Gonilni sili sta bili radovednost in vedoželjnost.
Zanimalo me je, koliko ljudi se še ukvarja s tem ter
kakšno cvetje se še oblikuje po Sloveniji. Smiselno se mi
je zdelo širjenje tega znanja na delavnicah in druženje
ter izmenjava izkušenj. Lanska postavitev je privabila
številne oblikovalke ter pokazala, koliko žena dejansko
to obrt še obvlada. Začutile smo potrebo po ponovnem
srečanju. Dala sem besedo, da se čez eno leto spet vidimo,
kar je privedlo do letošnje postavitve. Povabljenih je bilo
23 skupin in posameznikov izdelovalcev. Kljub slabemu
vremenu je bil odziv razstavljavcev in obiskovalcev zadovoljiv. Srečanje se bo prihodnje leto odvijalo v Domžalah.
Ob tej priložnosti bi se za pomoč pri postavitvi razstave
še posebej zahvalila gospe Darji Štrajhar. Srečanje in
razstava sta presegli vsa moja pričakovanja.
O človeku največ povedo njegova dejanja. Ob vašem
okroglem jubileju ste se v korist oskrbovancev doma
odrekli vsega, kar so vam namenili povabljeni, in nato
domskim oskrbovancem omogočili letovanje. Dejanje,
vredno pohvale in posnemanja.
V vseh teh letih ste prejeli:
• priznanje Slovenske Karitas za zavzeto prostovoljno
delo v Karitas;
• priznanje, pohvalo in Apostolski blagoslov za dolgoletno vodenje župnijske Karitas Vransko in
požrtvovalno skrb za izgradnjo Našega doma;
• najvišje občinsko priznanje Grb občine Vransko za
dobrodelnost v kraju.
Bi nam ob zaključku pogovora radi še kaj povedali o
sebi?

Bilo je kaj občudovati ...

Pravzaprav nikoli ne pomislim, da delam kaj posebnega.
Preprosto čutim, da je to moje poslanstvo in nič mi ni
težko. Prav gotovo v najtežjih trenutkih in nemoči čutim
»pomoč od zgoraj«. Hvaležna sem Bogu za vse talente,
ki mi jih je namenil v izobilju, saj me delo neizmerno
osrečuje in moje življenje kvalitetno izpopolnjuje.
Biserka Kutnjak
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URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 29. februar 2012

zastopanje ter zagotavljanje pogojev za delo Razvojnega
sveta regije Savinjske regije (v nadaljevanju: Svet),
katerega ustanoviteljice so občine.

VSEBINA
AKTI

II. USTANOVITEV SVETA

1. ODLOK o ustanovitvi Razvojnega sveta regije
Savinjske regije
2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob
avtocestnem priključku Čeplje
3. ODLOK o koncesiji za obstoječo žičniško napravo
vlečnica na Prvinah

OBJAVE
4. NAMERA o prodaji nepremičnine

ZAPISNIKI
5. ZAPISNIK 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

OBVESTILA
6. OBVESTILO o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe

AKTI
1. Odlok o ustanovitvi
Savinjske regije

Razvojnega

sveta

regije

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. list RS, št. 20/11) je
Občinski svet Občine Vransko, na 8. redni seji, dne 14. 2.
2012, sprejel naslednji
ODLOK
o ustanovitvi Razvojnega sveta regije
Savinjske regije

1. člen
S tem odlokom se v skladu z zakonom določi seznam
sodelujočih občin in sestavo ter način imenovanja ali volitev
članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in

1|S tr a n

2. člen
(1) Svet ustanovijo naslednje občine (31) :
- MESTNA OBČINA CELJE
- MESTNA OBČINA VELENJE
- OBČINA BRASLOVČE
- OBČINA DOBJE
- OBČINA DOBRNA
- OBČINA GORNJI GRAD
- OBČINA KOZJE
- OBČINA LAŠKO
- OBČINA LJUBNO
- OBČINA LUČE
- OBČINA MOZIRJE
- OBČINA NAZARJE
- OBČINA PODČETRTEK
- OBČINA POLZELA
- OBČINA PREBOLD
- OBČINA REČICA OB SAVINJI
- OBČINA ROGAŠKA SLATINA
- OBČINA ROGATEC
- OBČINA SLOVENSKE KONJICE
- OBČINA SOLČAVA
- OBČINA ŠENTJUR
- OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
- OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
- OBČINA ŠOŠTANJ
- OBČINA ŠTORE
- OBČINA TABOR
- OBČINA VITANJE
- OBČINA VOJNIK
- OBČINA VRANSKO
- OBČINA ZREČE
- OBČINA ŽALEC
(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve
tretjini občinskih/mestnih svetov občin z najmanj dve
tretjinsko večino prebivalstva regije.
III. SESTAVA SVETA
3. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
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Številka 16/2012

(1) Svet sestavljajo:
-

voljeni funkcionarji v občini (člani
občinskega/mestnega sveta in župan/županja),
predstavniki gospodarstva, vključeni organe
zbornice, ki imajo sedež v regiji,

Številka 16/2012 – 29. 2. 2012
-

predstavniki nevladnih organizacij v regiji (v
nadaljevanju : NVO), ki imajo sedež v regiji,
predstavniki območnih razvojnih partnerstev s
sedežem v regiji (v nadaljevanju: ORP),

(2) Število članov Sveta iz prve alineje prejšnjega odstavka
šteje 12 članov, iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje
12 članov in tretje alineje prejšnjega odstavka šteje 6
članov.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
-

naziv regije, za katero je oblikovana lista
kandidatov,
osebne podatke kandidatov po abecednem
vrstnem redu: ime in priimek, datum rojstva,
poklic in delo, ki ga opravlja,
naslov stalnega prebivališča,
podatke o predlagatelju kandidature.

Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani Sveta.

(2) RASR v roku 7 dni od prejema zadnje liste kandidatov
oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v Svet. Lista
kandidatov se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati
iz občin, gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora
vsebovati vse podatke iz prejšnjega odstavka.

5. člen

11. člen

(1) Sedež Sveta je: RASR, Razvojna agencija Savinjske
regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000, Celje. (v
nadaljevanju RASR)

(1) RASR določi vsebino glasovnice za volitve članov
Sveta. Glasovnica vsebuje:

4. člen

(2) Strokovna in administrativna opravila za svet izvaja
RASR.
IV. VOLITVE ČLANOV SVETA
6. člen
(1) Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako
številu predstavnikov gospodarstva.

-

naziv regije, za katero je oblikovana lista
kandidatov,
zaporedne številke ter imena in priimke
kandidatov po seznamu,
navodilo o načinu glasovanja.

(2) Regionalna razvojna agencija pošlje skupno listo
kandidatov in določeno glasovnico vsem občinskim svetom
v regiji.

(2) Število predstavnikov nevladnih organizacij je enako
polovici števila predstavnikov občin.

(3) Vsak občinski/mestni svet pripravi tolikšno število
glasovnic, kolikor je članov občinskega/mestnega sveta ter
jih žigosa z žigom občine/mestne občine.

7. člen

12. člen

Predstavniki občin na območju upravne enote se volijo
izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Oblikovanje
kandidatnih list in postopek izvolitve ureja poslovnik
občinskega sveta. Z območja upravne enote mora biti
izvoljen najmanj en kandidat.

(1) Volitve članov sveta izvedejo občinski sveti/mestni v
roku 30 dni po prejemu kandidatne liste.

8. člen
(1) Predstavniki gospodarstva se volijo na podlagi
kandidatnih list, ki jih v skladu s predpisi zbornic pripravijo:
- obe regijski gospodarski zbornici,
- 8 območnih obrtno podjetniških zbornic
- območna kmetijsko gozdarska zbornica z 8 izpostavami
(2) Zbornice izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je
določeno v 3. členu tega odloka.
9. člen
(1) Predstavniki NVO, ki imajo sedež v regiji, se volijo na
podlagi kandidatnih list, ki jih predlaga regionalno stičišče
nevladnih organizacij za Savinjsko regijo v skladu s
predpisi NVO.
(2) NVO izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v
3. členu tega odloka.
10. člen
(1) Občine, organi zbornic gospodarstva in NVO-ji pošljejo
RASR listo izvoljenih kandidatov v roku 7 dni od izvolitve.
Lista kandidatov vsebuje:

(2) Člani občinskega/mestnega sveta glasujejo v skladu z
določbami poslovnika občinskega sveta, ki urejajo tajno
glasovanje.
(3) Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali
»PROTI«.
13. člen
(1) Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RASR zapisnike o
glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah.
Dokumentarno gradivo v zvezi z volitvami hrani
Občina/Mestna občina.
(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RASR. Za člane Sveta
so izvoljeni tisti kandidati, za katere je glasovala večina
občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in
prebivalcev vseh občin na območju upravne enote.
14. člen
Predstavniki ORP-jev v regiji imenujejo enega predstavnika
v skladu s svojimi pravili.
V. KONSTITUIRANJE SVETA
15. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih
več kot polovica članov Sveta.

2|S tr a n

URADNE OBJAVE Občine Vransko
(2) Člani Sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika,
ki predstavlja in zastopa Svet.
VI. ODBORI SVETA
16. člen
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in
izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih
področjih razvoja v regiji imenuje Svet odbore. Odbore
sestavljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji
strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov
in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za
njen razvoj.
VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA
17. člen
Svet ima naslednje naloge:
-

vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega
razvojnega programa,
sprejem Regionalnega razvojnega programa,
na področju regionalnega razvoja sodeluje z
regijami drugih držav,
sklepanje Dogovorov za razvoj regije,
sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega
programa in Dogovorov za razvoj regije,
opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA
18. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega
dela s Poslovnikom.
(2) Delo Sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo
obravnava Svet, seja sveta za javnost zaprta, sporoči
predsednik Sveta odločitve Sveta javnosti tako, da poda
izjavo ali skliče tiskovno konferenco.
(3) Vsak član Sveta je v javnosti dolžan predstaviti in
zastopati odločitve Sveta.

Številka 16/2012 – 29. 2. 2012
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za prve volitve Sveta se glede predstavnikov ORP-jev v
regiji upošteva število ORP-jev v skladu s 17. členom
ZSRR-2, ki so delovali na področju regionalnega razvoja v
Savinjski regiji na dan sprejema tega odloka.
22. člen
Mandat članov prvega sveta, ustanovljenega po uveljavitvi
tega odloka, traja do prve seje novo izvoljenega
občinskega sveta na prvih rednih lokalnih volitvah po
uveljavitvi tega odloka.
23. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski Informator - Uradne objave
Občine Vransko«, uporabljati pa se začne, ko ga sprejme
2/3 občinskih/mestnih svetov z najmanj 2/3 večino
prebivalstva.
Številka: 331/2012
Vransko, 14. 2. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob
avtocestnem priključku Čeplje
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt - Uradni list RS št. 33/2007, 108/2009) in 16.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni l. RS, št. 17/10 in
53/10) je Občinski svet Občine Vransko na 8. redni seji dne
14. 2. 2012 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za
poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem
priključku Čeplje

19. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih
članov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina
vseh članov sveta in večina članov sveta, predstavnikov
občin.
(2) Odločitev sveta o Regionalnem razvojnem programu in
Dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi 60
odstotkov županov občin/mestnih občin z večino
prebivalstva regije.
IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA

1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno obrtno trgovsko
cono ob avtocestnem priključku Čeplje, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 5/03, 68/04 in 142/04 se spremeni
tako,
- da se v 6. členu besedila alineja 6 spremeni tako, da se
glasi: »Gradbene meje so spremenljive in so v grafičnih
prilogah označene s prekinjeno črto.«
- da se v 6. členu 14. alineji besedilu doda: », oziroma manj
v skladu s soglasjem upravljavca plinovoda.«

20. člen

2. člen

Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov
delovanja Sveta zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih
proračunih.

Vse ostale določbe Odloka o zazidalnem načrtu za
poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku
Čeplje (Uradni list RS, št. 5/03, 68/04 in 142/04) ostanejo
nespremenjene.
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Številka 16/2012 – 29. 2. 2012
3. člen
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski Informator - Uradne objave
Občine Vransko«.
Številka: 3500/2012
Vransko, 14. 2. 2012

URADNE OBJAVE Občine Vransko
zmogljivosti,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog (npr.
naprava za zasneževanje).
III. POGOJI KONCESIJE
4. člen

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:

3. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo
vlečnica na Prvinah
Na podlagi 26. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju:
ZŽNPO) ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10) je Občinski svet Občine Vransko na
8. redni seji dne 14. 2. 2012 sprejel
ODLOK
o koncesiji za obstoječo žičniško napravo vlečnica na
Prvinah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije za prevoz
oseb na območju smučišča Prvine (v nadaljevanju:
koncesija), za katero so ob uveljavitvi Zakona o žičniških
napravah za prevoz oseb (v nadaljevanju: ZŽNPO) imeli
lastniki veljavno obratovalno dovoljenje (v nadaljevanju:
žičniški napravi).
Žičniška naprava, ki je predmet koncesije po tem odloku, je
določena v prilogi tega odloka, ki je njen sestavni del.
Prevoz oseb po žičniški napravi, ki je predmet koncesije po
tem odloku, ni gospodarska javna služba.
II. PODELITEV KONCESIJE
2. člen
Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 76. člena ZŽNPO
se koncesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se na podlagi vloge iz
tretjega odstavka 76. člena ZŽNPO podeli lastniku
posamezne žičnice z odločbo, ki jo izda župan Občine
Vransko.
3. člen
Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v
roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.
Vloga za podelitev koncesije mora obsegati naslednje
podatke:
– navedbo organa, kateremu se vloga pošilja,
– zadevo, zahtevek oziroma predlog,
– firmo, oziroma naziv vlagatelja ter sedež,
– navedbo lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene

– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške
dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacijskega postopka,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne
tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
– da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniških
naprav.
5. člen
Predmet podelitve koncesije po tem odloku je Žičniška
naprava vlečnica »Prvine«, ki ima naslednje lastnosti:
a) Lokacija žičniške naprave: Žičniška naprava ter
pripadajoča smučišče ležijo na zemljiških parcelah 223/1,
554, 217, 215, 213, 235/25, 211/3 in 211/9 vse k.o.
Zaplanina. Spodnja postaja žičniške naprave leži na
višinski kot 826 m, zgornja postaja pa na višinski koti 926
m.
b) Značilnosti žičniške naprave: Žičniška naprava je
žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi
značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica;
– število postaj: 2 (1x vstopna, 1x izstopna);
– vodilo: jeklena vrv;
– dolžina proge: 325 m;
– število sider: 40
– pogon: elektromotor 37 kW;
– višinska razlika: 100 m;
– zmogljivost 250 oseb na uro;
c) Rok trajanja koncesije (koncesijska doba): Vlečnica je
bila zgrajena leta 1980. Koncesijska doba je v skladu s
priporočili MP in se za to žičniško napravo podeli za
koncesijsko dobo 15 let (rok koncesije).
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša,
vendar največ za polovico časa predmetne koncesije, če je
ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave
mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno
obratovala v času podaljšanja koncesije.
Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo na zahtevo
koncesionarja izda Občina Vransko.
Koncesija se podaljša s sklenitvijo aneksa h koncesijski
pogodbi.
6. člen
Medsebojna
razmerja
med
koncedentoma
in
koncesionarjem se za žičniške naprave iz priloge tega
odloka podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
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Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan
občine.
7. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem Občinskega sveta Občine Vransko.
8. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– zaradi stečaja koncesionarja, kar se podrobneje opredeli
v koncesijski pogodbi.
9. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe.
10. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo z odločbo:
– če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami
pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na varnost
obratovanja,
– če za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške
naprave, pa se koncesionar in koncedenta ne dogovorijo
drugače.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o
odvzemu koncesije.
11. člen
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja
odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne
dogovori drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške
naprave, odstranitev objektov in naprav koncesije in
vzpostavitev okoliščinam čim bolj primernega stanja na
vseh zemljiščih in drugih površinah koncesije.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu Občine Vransko in se objavi v Uradnih objavah
Občine Vransko.
Številka: 014/2012
Vransko, 14. 2. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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OBJAVE
4. Namera o prodaji nepremičnine
Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, dne
29. 2. 2012, objavlja
NAMERO
o prodaji nepremičnine
Predmet namere je prodaja poslovnega prostora na podlagi
javnega zbiranja ponudb:
- poslovni prostor z zobno ambulanto in pisarno v izmeri 40
m² Zdravstvenega doma Vransko na naslovu Vransko
130d, 3305 Vransko, ki je vpisan pod parc. št. 25/7 –
poslovna stavba v izmeri 429 m² v vl. št. 614, k.o. Vransko.
Predmet prodaje je zaseden z najemnikom, ki ima
sklenjeno
najemno
razmerje
za
opravljanje
zobozdravstvene dejavnosti na podlagi koncesije za
nedoločen čas. Sprememba lastnika ne vpliva na obstoječe
najemno razmerje; vsakokratni pridobitelj lastninske pravice
vstopi v pravni položaj najemodajalca.
Rok za oddajo ponudbe je 15. 3. 2012 do 12. ure.
Izhodiščna cena je 50.000,00 EUR brez davka na promet
nepremičnin.
Dokumentacija za javno zbiranje ponudb je dostopna na
spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si.
Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Občine
Vransko, Vransko 59, oz. na tel. št. (03) 703 28 00.
Številka: 7113/2012
Vransko, 29. 2. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
ZAPISNIKI
5. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta občine Vransko,
ki je bila v torek, 14. februarja 2012,
ob 19. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj
alternativnih virov energije, Vransko 66a.
Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku):
- člani občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj,
Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Aleksander Reberšek,
Ana Bogataj, Nataša Urankar, Anton Homšak, Nataša
Juhart, Jože Matko, Janez Lencl, Marjan Pečovnik;
- Nadzorni odbor: predsednik Miha Pečovnik;
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Rudolf Pušnik
(zapisnikar);
- OŠ Vransko: ravnateljica Majda Pikl;
- ostali prisotni: Aleksander in Nada Lazič;
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- predstavniki medijev;
- opravičeno odsoten: Dani Jesenik, predsednik NK
Vransko.

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 7. redne
seje z dne 13. 12. 2011 in 5. korespondenčne seje z dne
5. 1. 2012

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri
prisotnih vseh 11 članov Občinskega sveta, zato je seja
sklepčna.

Pripomb na zapisnika 7. redne seje in 5. korespondenčne
seje ni, zato sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA potrditev zapisnika 7. redne seje
- 11 glasov ZA potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje

Sprejem dnevnega reda:
Župan poda predlog za razširitev dnevnega reda seje z
dvema točkama in sicer:
13. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno
trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
14. Obravnava dopisa STV d.o.o. Portorož
Pripomb na podan predlog razširitve dnevnega reda ni,
zato sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA razširitev dnevnega reda s 13. točko
- 11 glasov ZA razširitev dnevnega reda s 14. točko
- 11 glasov ZA sprejem dnevnega reda kot celote
S sprejetjem predlaganih razširitev dnevnega reda se
zadnja točka dnevnega reda (Razno) ustrezno preštevilči.
Sklep št. 124
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 8. redne
seje s 13. točko: Obravnava in sprejem Odloka o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za
poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku
Čeplje
Sklep št. 125
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 8. redne
seje s 14. točko: Obravnava dopisa STV d.o.o. Portorož
Sklep št. 126
Sprejme se naslednji dnevni red 8. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 7. redne seje z
dne 13. 12. 2011 in 5. korespondenčne seje z dne 5. 1.
2012
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
4. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo vlečnica
Prvine
5. Potrditev cene vodarine in omrežnine za dejavnost
oskrbe s pitno vodo
6. Določitev pavšalnega obračuna vodarine v vodovodnem
sistemu Merinca
7. Mnenje k imenovanju direktor-ja/-ice UPI – ljudska
univerza Žalec
8. Poročilo Nadzornega odbora občine Vransko o
opravljenem nadzoru zakonitosti in smotrnosti poslovanja
Nogometnega kluba Vransko v letih 2010 in 2011
9. Seznanitev z letnim programom nadzora Nadzornega
odbora občine Vransko za leto 2012
10. Imenovanje članov VO Prapreče in VO Merinca –
Vologa
11. Vloga OŠ Vransko za brezplačen najem Športne
dvorane Vransko za dobrodelni koncert
12. Ponovna potrditev DIIP za projekt »Rekonstrukcija LC
Vransko-Prapreče-Tešova, 3. faza«
13. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno
trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
14. Obravnava dopisa STV d.o.o. Portorož
15. Razno

Sklep št. 127
Potrdi se zapisnik 7. redne seje z dne 13. 12. 2011 v
predloženem besedilu.
Sklep št. 128
Potrdi se zapisnik 5. korespondenčne seje z dne 5. 1. 2012
v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
a) Ana Bogataj (pisno): Kako je s plačilom deleža občine
Vransko Glasbeni šoli »Risto Savin« Žalec?
Župan: 18. januarja 2012 je občina Vransko poravnala vse
zapadle obveznosti do Glasbene šole »Risto Savin« Žalec.
b) Aleksander Reberšek: Predlagam, da se občinski
svetniki in ostali prejemniki sejnin odpovemo izplačilu ene
sejnine v korist Dejana Grilja.
Glasovanje: 11 glasov ZA
Sklep št. 129
Občinski svetniki občine Vransko se v korist Dejan Grilja
odpovedo izplačilu ene sejnine. Bruto znesek ene sejnine
za vseh enajst članov Občinskega sveta v višini 1.440,23
EUR se nakaže Dejanu Grilju kot prispevek za nakup
bionskih protez.
c) Janez Lencl: Kakšna je predpisana procedura za
imenovanje predstavnika občine Vransko v Javni sklad za
kulturne dejavnosti? Ali bi morala o tem odločati Komisija
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja?
Dobil sem namreč informacije, da je občina Vransko
Javnemu skladu za kulturne dejavnosti že sporočila
predstavnika, vendar pa komisija o tem ni odločala.
Župan: Pripravili bomo pregled, kako so se zadeve odvijale
in vam odgovor posredovali na naslednji seji.
č) Jože Matko: Zanima me, če bi lahko občina posredovala
konkretnejše informacije o tem, kako bodo morala v skladu
z novo zakonodajo postopati tista gospodinjstva, ki ne bodo
nikoli priključena na javno kanalizacijo.
Župan: Konkretnejših informacij o tem zaenkrat še ne
morem posredovati. Lahko pa povem, da sodelujemo v
projektu izdelave načrta rastlinske čistilne naprave, ki bi bil
nato na razpolago tem gospodinjstvom.
Matjaž Zakonjšek: Po zakonu bi se morala do leta 2017 vsa
gospodinjstva, ki imajo sedaj greznice, priključiti na
skupinske ali individualne čistilne naprave. Verjetno pa se
bodo zakonski roki glede na trenutne ekonomske
zmožnosti države in prebivalcev še spremenili.
d) Ana Bogataj: Kdaj lahko na parkirišču pred Zdravstveno
postajo Vransko pričakujemo talne označbe za invalide?
Župan: Parkirišče je v upravljanju Zdravstvenega doma
Žalec, zato menim, da bi lahko narisali tudi talne označbe
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za invalide. Pobudo jim bomo posredovali in v primeru, da
se nanjo ne bodo odzvali, bomo označbe narisali sami.
e) Ana Bogataj: Ali lahko občina kakorkoli vpliva na
avtobusne vozne rede? Srednješolcem se pouk večinoma
začne ob 7. uri, avtobus za Celje pa odpelje že ob 5.40 oz.
5.45.
Župan: Pobudo bomo posredovali Izletniku Celje d.d..
Ad3: Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske
regije
Župan poda obrazložitev točke. Sledi razprava, v kateri
sodelujejo župan, Janez Lencl, Jože Matko in Miha
Pečovnik. Janez Lencl poda stališče, da bi se morale
kandidatne liste oblikovati skladno s predlaganim odlokom.
Občinski svet soglaša, da se stališče g. Lencla posreduje
RASR, g. Jazbecu. Po končani razpravi sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem odloka po hitrem postopku
- 10 glasov ZA sprejem odloka
Sklep št. 130
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o ustanovitvi
Razvojnega sveta regije Savinjske regije po hitrem
postopku.
Sklep št. 131
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o ustanovitvi
Razvojnega sveta regije Savinjske regije v predloženem
besedilu.
Ad4: Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo
vlečnica Prvine
Župan poda obrazložitev točke. Sledi razprava, v kateri
sodelujejo župan, Miha Pečovnik, Janez Lencl, Aleksander
Reberšek, Ivan Kokovnik, Anton Homšak in Nataša
Urankar. Aleksander Reberšek predlaga, da se koncesijska
dajatev obračuna v obliki 80 smučarskih dnevnih kart, ki jih
prejemnik koncesije izroči koncesionarju kot nadomestilo
za koncesijsko dajatev. Občinski svet predlog soglasno
podpre. Po končani razpravi sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA sprejem odloka po hitrem postopku
- 11 glasov ZA sprejem odloka
Sklep št. 132
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o koncesiji za
obstoječo žičniško napravo vlečnica Prvine po hitrem
postopku.
Sklep št. 133
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o koncesiji za
obstoječo žičniško napravo vlečnica Prvine v predloženem
besedilu.
Ad5: Potrditev cene vodarine
dejavnost oskrbe s pitno vodo

in

omrežnine

za

Župan poda uvodno obrazložitev točke. Predsednik Odbora
za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe, Justin Sedeljšak, poda pozitivno stališče
pristojnega odbora Občinskega sveta. Direktor JKP Žalec
d.o.o., Matjaž Zakonjšek, predstavi stališče koncesionarja
za dejavnost oskrbe s pitno vodo. K razpravi se priglasi g.
Sedeljšak. Po končani razpravi sledi glasovanje o treh
predlogih sklepov:
- 10 glasov ZA sprejem predloga sklepa št. 134, 1 glas
PROTI sprejemu predloga sklepa št. 134
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- 10 glasov ZA sprejem predloga sklepa št. 135, 1 glas
PROTI sprejemu predloga sklepa št. 135
- 10 glasov ZA sprejem predloga sklepa št. 136, 1 glas
PROTI sprejemu predloga sklepa št. 136
Sklep št. 134
Občinski svet občine Vransko potrdi ceno storitve javne
službe oskrbe s pitno vodo za vodarino v višini 0,4143
EUR/m3.
Sklep št. 135
Občinski svet občine Vransko potrdi ceno storitve javne
službe oskrbe s pitno vodo za omrežnino za vodomer DN
13 v višini 2,7764 EUR/vodomer/mesec.
Sklep št. 136
JKP Žalec d.o.o. potrjene cene GJS uveljavi takoj, ko bodo
za to obstajale ustrezne zakonske podlage.
Ad6: Določitev pavšalnega obračuna
vodovodnem sistemu Merinca

vodarine

v

Župan poda uvodno obrazložitev točke. Predsednik Odbora
za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe, Justin Sedeljšak, poda pozitivno stališče
pristojnega
odbora
Občinskega
sveta.
Stališče
koncesionarja za dejavnost oskrbe s pitno vodo predstavi
direktor JKP Žalec d.o.o., Matjaž Zakonjšek. K razpravi se
priglasi Miha Pečovnik. Razpravi sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA
Sklep št. 137
Pavšalni obračun vodarine v vodovodnem sistemu Merince
se določi na 8,5 m3/osebo/mesec, za živino pa 3,0
m3/glavo/mesec od 1. 6. 2012 dalje.
Ad7: Mnenje k imenovanju direktor-ja/-ice UPI – ljudska
univerza Žalec
Župan poda obrazložitev točke. Ker se nihče ne priglasi k
razpravi sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA izdajo pozitivnega mnenja k imenovanju
Franje Centrih za direktorico UPI – ljudska univerza Žalec
Sklep št. 138
Občinski svet občine Vransko podaja pozitivno mnenje k
imenovanju Franje Centrih za direktorico UPI – ljudska
univerza Žalec.
Ad8: Poročilo Nadzornega odbora občine Vransko o
opravljenem nadzoru zakonitosti in smotrnosti
poslovanja Nogometnega kluba Vransko v letih 2010 in
2011
Župan poda uvodno obrazložitev točke in preda besedo
predsedniku Nadzornega odbora, Mihu Pečovniku, ki
Občinskemu svetu predstavi poročilo Nadzornega odbora
občine Vransko o opravljenem nadzoru zakonitosti in
smotrnosti poslovanja Nogometnega kluba Vransko v letih
2010 in 2011. Sledi razprava, v kateri sodelujejo Janez
Lencl, Jože Matko, Miha Pečovnik in Ivan Kokovnik.
Občinski svet soglasno predlaga Nadzornemu odboru, da
Nogometnemu klubu Vransko naloži rok za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju in po preteku roka
opravi ponoven nadzor.
Po končani razpravi sledi glasovanje o sprejemu
ugotovitvenega sklepa:
- 11 glasov za sprejem ugotovitvenega sklepa
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Sklep št. 139
Občinski svet občine Vransko se je seznanil s poročilom
Nadzornega odbora občine Vransko o opravljenem
nadzoru zakonitosti in smotrnosti poslovanja Nogometnega
kluba Vransko v letih 2010 in 2011.
Ad9: Seznanitev z letnim programom nadzora
Nadzornega odbora občine Vransko za leto 2012
Predsednik
Nadzornega
odbora,
Miha
Pečovnik,
Občinskemu svetu predstavi letni program nadzora
Nadzornega odbora za leto 2012. Ker se nihče ne priglasi k
razpravi, sledi glasovanje o sprejemu ugotovitvenega
sklepa:
- 11 glasov za sprejem ugotovitvenega sklepa
Sklep št. 140
Občinski svet občine Vransko se je seznanil z letnim
programom nadzora Nadzornega odbora občine Vransko
za leto 2012.
Ad10: Imenovanje članov VO Prapreče in VO Merinca –
Vologa
Župan poda obrazložitev točke. Ker se nihče ne priglasi k
razpravi, sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA potrditev VO Prapreče
- 11 glasov ZA potrditev VO Merinca – Vologa
Sklep št. 141
Potrdi se vaški odbor Prapreče v naslednji sestavi:
- Križnik Jože, predsednik
- Oblak Magda, članica
- Zorko Dejan, član
- Strnišnik Darko, član
- Podbregar Jožica, članica
Sklep št. 142
Potrdi se vaški odbor Merinca – Vologa v naslednji sestavi:
- Kropivšek Jani, predsednik
- Slapnik Florjan, član
- Hribernik Franc, član
- Reberšek Franc, član
Ad11: Vloga OŠ Vransko za brezplačen najem Športne
dvorane Vransko za dobrodelni koncert
Župan poda uvodno obrazložitev in preda besedo Majdi
Pikl, ravnateljici OŠ Vransko, ki Občinskemu svetu
predstavi prošnjo za brezplačen najem Športne dvorane
Vransko za dobrodelni koncert. Ker se nihče ne priglasi k
razpravi, sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA
Sklep št. 143
Občinski svet občine Vransko soglaša, da Občina Vransko
Osnovni šoli Vransko kot prispevek k organizaciji
dobrodelnega koncerta dne 29.02.2012 povrne stroške
najema športne dvorane Vransko v višini 1.000,00 €.
Zahtevku za povračilo stroškov najema je potrebno priložiti
plačan račun za najem dvorane in poročilo o izvedbi
dobrodelnega koncerta, iz katerega mora biti razvidno
število prodanih vstopnic in čisti izkupiček prireditve.
Zahtevku morajo biti priložene tudi izjave vseh izvajalcev
programa in morebitnih drugih del in uslug povezanih z
izvedbo dobrodelne prireditve, da se odpovedujejo
honorarju oziroma plačilu za opravljeno delo.
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Ad12:
Ponovna
potrditev
DIIP
za
projekt
»Rekonstrukcija LC Vransko-Prapreče-Tešova, 3. faza«
Župan poda obrazložitev točke. Ker se nihče ne priglasi k
razpravi, sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA potrditev vrednostno usklajenega DIIP
Sklep št. 144
Potrdi se z deležem sredstev občin za sofinanciranje
investicij v letu 2012 vrednostno usklajen DIIP za projekt
»Rekonstrukcija LC Vransko-Prapreče-Tešova, 3. faza«.
Po uskladitvi znaša delež SVRL 103.871,00 EUR, delež
Občine Vransko pa 31.138,78 EUR.
Ad13: Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno
trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
Župan poda obrazložitev točke. K razpravi se priglasi Janez
Lencl. Razpravi sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA sprejem odloka po hitrem postopku
- 11 glasov ZA sprejem odloka
Sklep št. 145
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za
poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku
Čeplje po hitrem postopku.
Sklep št. 146
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za
poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku
Čeplje v predloženem besedilu.
Ad14: Obravnava dopisa STV d.o.o. Portorož
Župan poda uvodno obrazložitev točke ter preda besedo
ge. Nadi Lazič, ki Občinskemu svetu predstavi prošnjo oz.
predlog investitorja. Sledi razprava, v kateri sodelujejo
župan, Janez Lencl, Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik,
Marjan Pečovnik, Aleksander Reberšek, Miha Pečovnik,
Justin Sedeljšak, Ana Bogataj in Anton Homšak. Po
zaključku razprave se izoblikuje predlog sklepa, o katerem
se nato glasuje:
- 11 glasov ZA
Sklep št. 147
Občinski svet občine Vransko soglaša s plačilom
komunalnega prispevka za projekt PRO33-08
večstanovanjske Vile Domino Čeplje, odmerjenega z
odločbo Občine Vransko št. 4260-12/2010-03-3 z dne 10.
2. 2011, v višini 301.038,80 EUR, na način kot sledi: Prvi
del odmerjenega komunalnega prispevka v višini
150.000,00 EUR poravna investitor projekta, STV
oglaševanje d.o.o., Obala 26, Portorož, takoj oz. pred
izdajo gradbenega dovoljenja, plačilo drugega dela
odmerjenega komunalnega prispevka v višini 151.038,80
EUR se odloži do 31. 12. 2013 in se obrestuje po 5 % letni
obrestni meri.
Odlog plačila dela odmerjenega komunalnega prispevka v
višini 151.038,80 EUR skupaj s pripadajočimi obrestmi se
uredi s pogodbo o odlogu plačila dela komunalnega
prispevka med Občino Vransko in STV oglaševanje d.o.o..
Za zavarovanje plačila drugega dela odmerjenega
komunalnega prispevka za projekt PRO33-08
večstanovanjske Vile Domino Čeplje v višini 151.038,80
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
EUR skupaj s pripadajočimi obrestmi dovoli investitor STV
d.o.o., Obala 26, Portorož, vpis hipoteke na zemljiščih parc.
št. 507/1, 507/3 in 2636/5, vsa k.o. Prekopa, ki so v njegovi
lasti.
V celoti plačan komunalni prispevek v višini 301.038,80
EUR skupaj s pripadajočimi obrestmi je pogoj za izdajo
soglasja Občine Vransko k uporabnemu dovoljenju za
zgrajena stanovanja.
S tem sklepom sta razveljavljena sklepa Občinskega sveta
občine Vransko št. 119 in 120, sprejeta na 7. redni seji dne
13. 12. 2011.
Ad15: Razno
a) Župan seznani Občinski svet s spremembo terminskega
plana za projekt »Gradnja odprtega širokopasovnega
omrežja«.
b) Župan seznani Občinski svet z možnostjo priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe zemljišč.
c) Župan povabi občinske svetnike na dobrodelni koncert
za Dejana Grilja, ki je v delovni nesreči izgubil obe roki v
nadlahti – petek, 23. 3. 2012, ob 20. uri v Športni dvorani
Vransko.
č) Aleksander Reberšek povabi občinske svetnike na
tradicionalni Vranski pustni karneval.
Seja je bila zaključena ob 21.40.
Številka: 0320/2012
Vransko, 14. 2. 2012
Zapisal
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

6. Obvestilo o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe
V skladu z ZKZ gradnja na kmetijskih zemljiščih ni
dopustna, lahko pa občina v določenem prehodnem
obdobju od uveljavitve novele ZKZ-C brez spremembe
namenske rabe kmetijskega zemljišča z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) načrtuje določene
objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti in
so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni
v skupino nestanovanjskih kmetijskih stavb (v nadaljevanju:
kmetijski objekti). Gradnja omenjenih objektov pa bo na
kmetijskih zemljišč mogoča le ob predhodno sprejetem
OPPN.
Da lokalna skupnost lahko sprejme OPPN morajo biti
izpolnjeni določeni pogoji, in sicer:

•

sklep o začetku priprave OPPN mora lokalna
skupnost sprejeti do 30. 6. 2013;
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Številka 16/2012 – 29. 2. 2012
•

kmetijsko
gospodarstvo
mora
izpolnjevati
predpisane pogoje: vpisano mora biti v register
kmetijskih gospodarstev in:

a) če gre za kmetijo po zakonu, ki ureja kmetijstvo:
– mora imeti najmanj enega člana pokojninsko in
invalidsko zavarovanega kot kmeta, in sicer neprekinjeno
dve leti pred vložitvijo vloge, ali
– mora imeti nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet in je pridobil
sredstva iz Programa razvoja podeželja kot mladi
prevzemnik kmetije,
b) če gre za samostojnega podjetnika ali pravno osebo po
zakonu, ki ureja kmetijstvo: mora v letu pred vložitvijo vloge
doseči dohodek iz kmetijske dejavnosti najmanj v višin 60%
letnega dohodka, pri čemer mora biti dohodek več ko
20.000 EUR ali letni dohodek najmanj 500.000 EUR;

•

pobuda, skupaj z odločbo MKGP, da kmetijsko
gospodarstvo izpolnjuje predpisane pogoje, mora
biti vložena na lokalno skupnost do 31. 12. 2012.

O tem, ali kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje predpisane
pogoje, odloči MKGP. Vlogo o izpolnjevanju pogojev mora
kmetijsko gospodarstvo vložiti na MKGP do 31. 3. 2012,
vlogi pa je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
točke a) oziroma točke b) iz prejšnjega odstavka.
V vlogi mora kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju:
KMG):
1. navesti identifikacijsko številko kmetijskega
gospodarstva (KMG MID);
2. navesti, po kateri toči (alineji) iz tretjega odstavka 39.
člena novele ZKZ-C KMG izpolnjuje pogoje, in sicer:

•

•

KMG je kmetija in najmanj en član te kmetije je
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet: v
tem primeru se navede samo, kateri član je
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet,
podatek o pokojninskem zavarovanju po uradni
dolžnosti pridobi MKGP oziroma/ali
KMG je kmetija, nosilec je pokojninsko in
invalidsko zavarovan kot kmet in je pridobil
sredstva kot mladi prevzemnik kmetije: potrebno
je priložiti odločbo Agencije Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, da je nosilec
kot mladi prevzemnik kmetije pridobil sredstva iz
naslova Programa razvoja podeželja.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/10 - UPB5) je potrebno za vlogo in odločbo plačati
upravno takso, v skupnem znesku 22,66 EUR. Znesek se
nakaže na: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Št. računa: 01100-1000315637
Sklic: 11 23116 – 7111002
Znesek za nakazilo: 22,66 EUR
Namen: pobuda za OPPN – upravna taksa

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

ZKTŠ - ŠPORT

19

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
Kulturni praznik na OŠ Vransko-Tabor
V torek, 7. februarja 2012, smo imeli na OŠ Vransko-Tabor prav
posebno proslavo v počastitev kulturnega praznika.

Predsednica šolske skupnosti Lucija Bogataj je v slavnostnem
govoru takole razmišljala o kulturi: »Prvič smo se srečali s kulturo
v prazgodovini. Obstajajo slikarije v jamah, ki jih je človek ustvaril
že davno nazaj. Vse, kar je človek lepega ustvaril, vse to je sad njegove kulture. Kultura so torej glasba, knjige, lepe hiše, vljudnost,
dobre navade, nenazadnje tudi to, da si prijazen in rečeš dober dan.
Med vsemi slovenskimi prazniki je 8. februar tisti praznik, ki s kulturo poveže največ ljudi. Je praznik naše države in vseh Slovencev.
V letu 1800 sta se rodila velikana slovenske kulture, dr. France
Prešeren in škof Anton Martin Slomšek. Predstavljala sta mogočni
zvezdi, ki sta nam svetili in kazali pot, po kateri naj hodimo, da
rešimo narod iz tujih rok.

Recital Slomškovih pesmi so izvajali: Nuša Brišnik, Matevž
Križnik, Beno Učakar, Amadeja Juhart in Miša Filač.
Mentorici: Brina Krašovec in Marija Završnik

Med recitacijami nas je s svojim čudovitim pevskim talentom presenetila učiteljica Danijela Jeršič, ki je pela uglasbene
Slomškove in Prešernove pesmi, na klavirju pa jo je spremljala
učiteljica Vanja Govek.

Sedaj imamo svojo državo. Malo nas je. Nima vsak sreče, da se rodi
kot Slovenec. Tisti, ki so zavrgli svojo identiteto in ki so zavrgli svojo
kulturo, niti ne vedo, kaj so s tem izgubili. Je pač tako! Slovenski
pregovor pravi “Neumen je tisti ptič, ki se sramuje svojega gnezda”
pa tudi “Bolje je malo lastnega kakor mnogo tujega”.«
Ker je letos 150. obletnica smrti Prešernovega sodobnika škofa
Slomška, so učenci skupaj z mentoricami pripravili zanimiv in
pester program, ki so ga povezovali trije devetošolci z zanimivimi dialogi. Devetošolci so dramatizirali Prešernovo Turjaško
Rozamundo, šesto- in sedmošolci pa so recitirali Slomškove
pesmi, s katerimi so nastopili tudi na občinski proslavi.

Danijela Jeršič med nastopom. Na klavirju jo je spremljala Vanja
Govek.

Učenci in učitelji so bili nad prireditvijo navdušeni, najbolj pa so
jih navdušili devetošolci s svojo odlično kostumsko, scensko in
dramsko oblikovano Turjaško Rozamundo.
Zapisala in fotografirala Marija Završnik

Dramatizacija Turjaške Rozamunde: Tadej Bokal, Alen Premk,
Matic Arnšek, Katja Drobež, Lucija Dolar, David Paulič, Nina
Dolar, Tjaša Pikl
Mentorica: Marija Zagoričnik
Povezovalci programa: Natalija Golob, Tim Križnik, Nives Lazar, Lana Križnik.
Mentorica: Danica Sedeljšak
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“Sem dolgo upal in se bal,
slovo sem upu, strahu dal;
srce je prazno, srečno ni,
nazaj si up in strah želi.”

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
NA RAZSTAVI VEZILJ Z VRANSKEGA SO
SODELOVALI TUDI UČENCI ŠOLE
Na naši šoli letos prvič izvajamo program izbirnega predmeta
Osnovni vbodi in tehnike vezenja, ki lahko traja tri leta. Obiskuje ga 16 učencev, fantje in dekleta iz 7., 8. in 9. razreda, njihova
učiteljica pa je Jožica Pečovnik.
Po učnem programu v prvem letu izdelujemo gobeline in
vezemo križce. Tako so letos izvezli že dva gobelina: malega z
bombažno prejo in velikega z volno. Večina učencev je uspela
narediti oba do konca januarja, zato smo se priključili veziljam
z Vranskega in na skupni razstavi razstavili v Občinski knjižnici
Vransko svoje izdelke.
Učenci so nad vezenjem zelo navdušeni in radi delajo. Do konca
leta želijo izdelati še 5 prtičkov s križci.
Zapisala in fotografirala Marija Završnik

Izdelki učencev izbirnega predmeta Osnovni vbodi in tehnike na
razstavi v Občinski knjižnici Vransko
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
NOGOMETAŠI NK VRANSKO AKTIVNI TUDI
POZIMI

klubov in nam pomaga na različne načine, tudi z odlogom plačil tekmovalnih in sodniških stroškov.

V NK Vransko kljub zimi ne mirujemo. Po končanem
jesenskem delu se je vadba vseh selekcij preselila v dvorano in se je po novoletnem premoru sredi januarja nadaljevala po ustaljenem urniku.

Sicer pa mladinska ekipa letos plačuje davek zamenjave generacije, dodatno je oslabljena z igralci, ki so
poškodovani, vendar fantje zavzeto trenirajo. V jesenskem delu so pokazali nekaj dobrih tekem in želimo si,
da enako nadaljujejo tudi v pomladanskem delu.

Selekcije, od članske do najmlajše U8, bodo vadbo
poskušale kar najbolje izkoristiti za pripravo pred odhodom na zelenice oziroma zunanje terene, kjer je zaenkrat
zaradi hudega mraza in zmrzali nemogoče trenirati.
Članska ekipa je ostala skoraj nespremenjena. Zapustila
sta jo dva igralca, vrnilo pa se je nekaj poškodovanih
igralcev, ki so sanirali svoje poškodbe. Ekipo bo v spomladanskem delu treniral Marjan Štrumbelj ml., ki bo s
svojimi igralskimi in trenerskimi izkušnjami z mlajšimi
kategorijami vsekakor velika okrepitev. Ekipa bo v teh
mrzlih dneh trenirala dvakrat tedensko v dvorani, kjer
je poudarek na pridobivanju moči in vzdržljivosti, planirane pa so tudi trening tekme na umetni travi v Radomljah, Ljubljani in Celju. Do začetka prvenstva konec
marca je še dovolj časa, tako da se bo ekipa lahko v miru
pripravila na nadaljevanje prvenstva. Veliko dela čaka
prav tako vodstvo kluba in članske ekipe, saj bo potrebno
zagotoviti tudi finančna sredstva za pokrivanje osnovnih
tekmovalnih stroškov, ki jih je zaradi trenutne gospodarske situacije praktično nemogoče zagotoviti, saj so redki
posamezniki in podjetja še pripravljeni prisluhniti našim
prošnjam za kakšno donacijo ali drugo obliko pomoči.
Tudi pri mladinskih selekcijah (otroci od 7. do 18. leta,
v klubu jih trenutno aktivno vadi približno 80) smo že
pošteno zategnili pasove, saj so se dotacije za pokrivanje
mlajših selekcij zmanjšale in ne zadostujejo več za pokrivanje osnovnih stroškov vadbe, zato tudi za njih mrzlično
iščemo dodatna sredstva.
Ob tej priložnosti moram omeniti tudi korekten odnos
novega vodstva MNZ Celje, ki se zaveda težav vseh
KO GIBANJE POSTANE DEL ŽIVLJENJA
Ko se pogovarjamo z nekom, ki je inštruktor skupinskih
vadb – aerobike, nas ponavadi oblije val navdušenja in
misel, da je čas, da se tudi sami odpravimo na to tako
opevano vadbo. Ob tem se moramo vprašati, če sploh

Velik napredek je jeseni pokazala ekipa starejših dečkov
U14, ki je z zavzetim delom in velikim številom igralcev
igrala iz tekme v tekmo bolje, tako da že z nestrpnostjo
pričakujejo nadaljevanje prvenstva.
Ostale selekcije, to so selekcije mlajših cicibanov U8,
starejših cicibanov U10 in mlajših dečkov U12, so v
jesenskem delu prav tako pridno trenirale. Najbolj veseli
dejstvo, da je bilo otrok dovolj, tako da smo brez kazni
zaradi nezadostnega števila igralcev prvenstvo spravili
pod streho.
V pomladanskem delu bomo v sodelovanju z novoustanovljenim društvom ND Polzela pridobili nekaj
novih igralcev. Priključili se nam bodo tudi otroci iz OŠ
Vransko, tako da bodo ekipe popolne.
V jesenskem delu smo dokončno uredili tudi vadbeno
površino, na kateri pa je močan veter v decembru naredil nekaj škode in podrl del ograje, tako da nas pred
pričetkom vadbe zunaj čaka še popravilo poškodovanega
dela in ureditev travnate površine, ki so jo krti dodatno
obdelali.
Za vse zainteresirane - otroke in odrasle - še naprej velja,
da se lahko priključite vadbi v klubu kadar koli med letom. Zglasite se lahko na treningu ustrezne selekcije, kjer
boste dobili vse ostale informacije. Termini treningov so
objavljeni na oglasni deski in se spreminjajo, tako da si
aktualni urnik treningov lahko ogledate na naši spletni
strani www.nkvransko.si .
Dani Jesenik
vemo, kaj je aerobika. Zato je ta članek namenjen vsem,
ki se še nikoli niste srečali z vadbo aerobike, pa o tem
vztrajno razmišljate, in vsem tistim, ki vadbo že dalj časa
redno obiskujete, poznate njen sistem, vendar ste že pozabili na vse »teoretične« osnove aerobike.
Aerobika je filozofija, ki vedno bolj prodira v naš način
življenja. Na splošno je dobro za naše zdravje, tako fizično
kot psihično, da smo usmerjeni k temu, da je gibanje del
našega življenja. Če vam je to v življenju že vsaj malo uspelo, potem veste, o čem govorimo. Če še ne, naj bodo
te besede motivacija za nov zagon, da se vaše življenje
obrne zdravju naproti.
Za koga vse je primerna skupinska vadba in zakaj?

Udeleženke aerobike 50+
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Skupinska vadba je primerna za vse starostne skupine
in za najrazličnejše tipe ljudi. Vse je seveda odvisno od
tega, katero skupinsko vadbo želi nekdo obiskovati, jo
potrebuje oz. je zanj najbolj primerna. Obstajajo različne
skupinske vadbe, tudi za specialne populacije, recimo
vadba za otroke, nosečnice, seniorje. Poznamo različne
energične skupinske vadbe ali pa različne oblike vadb
sproščanja. Vsak lahko torej najde skupinsko vadbo po
svojem okusu.

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Sedaj ko vemo, kaj pomeni skupinska vadba – aerobika,
bi vas radi seznanili še z njenimi številnimi prednostmi in
kaj je tisto, zaradi česar se odločimo aerobiko tudi redno
obiskovati. Izboljša se drža našega telesa, izboljša se povezava med telesom in dušo, redna vadba premaga
bolečine v hrbtenici. Aerobika je lahko osnova vsem
športnim zvrstem, poveča sposobnost v vsakdanjem življenju (moč, gibljivost, hitrost, koordinacijo,
vzdržljivost) in s tem tudi samo kvaliteto življenja. Z
njo izboljšamo mentalno koncentracijo, kontrolo telesa, samozavedanje in samozavest. Izboljšamo gibljivost
naših udov in sklepov ter ravnotežje.

Če se odločimo za filozofijo aerobike in se vadbe tudi
redno udejstvujemo, potem uspeh ne bo izostal. Nasmeh
na obrazu in lepo telo bosta znak, da smo v svoje življenje
vnesli nekaj novih pozitivnih sprememb. Ker so te spremembe povezane z gibanjem, bo to pozitivno vplivalo
tudi na naše zdravstveno stanje.
Tega se zavedamo v Športnem društvu S FIT iz Vranskega, kjer že od leta 2008 spodbujamo vse starostne skupine, da gibanje postane del življenja. Uživaj v gibanju!
Suzana Blatnik, S FIT

AEROBIKA V ŠPORTNI
DVORANI VRANSKO
TOREK:
19.00–20.00 STEP
20.00–21.00 TNZ (trebuh, noge, zadnjica) + FIT MIX

Vadba za trebuh, noge, zadnjico (TNZ)

VTISI Z OBISKOV KARITASOVIH SODELAVCEV
Zgodbe , ki jih piše življenje ...
Ob vstopu v novo leto se pogosteje oziramo nazaj, tehtamo in razmišljamo o dogodkih, ki so zaznamovali naše
življenje, hkrati pa polni pričakovanj zremo v prihodnost.
Ob priložnostnem obisku na Matičevi kmetiji v Selu se
mi je, kot že tolikokrat prej, ob bolniški postelji mame
Lojzke »milo storilo«. Človek nehote začne razmišljati,
koliko »malih – velikih ljudi« živi okrog nas s svojimi
zgodbami. Tudi tokrat se je, kot že mnogokrat, zgodilo, da se je življenje kar čez noč spremenilo iz običajne
vsakdanje rutine v zgodbo, vredno človeške pozornosti.
Bolezen je posegla v življenje družine pred 30 leti in jo
počasi, a vztrajno onemogočala pri njenem delu in v
vsakdanjem življenju. Kmalu se je znašla na invalidskem
vozičku, popolnoma odvisna od pomoči svoje družine in
dobrih ljudi.
Neizmerna volja do življenja, molitev, naklonjenost
družini, življenju in kmetiji, rojstvo vnuka Klemna ter
neizmerna požrtvovalnost njenega sina, ki vsa ta leta
nesebično skrbi sam zanjo, so ji pomagali preživeti, kar
se nam, ki hodimo k njej na klepet, zdi skoraj nemogoče.
Prava »mati Korajža«. Vedno znova me preseneti njena volja. Veseli se vsakega dneva posebej, veselila se je
vsakega zidaka na nastajajoči hiši, vsakega koraka novorojenega vnuka, vsakega napredka na kmetiji. Iz njenih
oči in iz njenih pripovedi izžareva neverjetna življenjska
energija. Nikoli, ampak res nikoli, je nisem slišala tarnati,

ČETRTEK:
18.00–19.00 AEROBIKA 50+ in OSTEOPOROZA
19.00–20.00 TNZ (trebuh, noge, zadnjica) + FIT MIX
20.00 STEP
INFORMACIJE: 041 204 32

da ji je hudo, ali se pritoževati nad svojo usodo. Z vdanostjo in zaupanjem leži v svoji postelji »pod bohkovim
kotom« domače hiše in nam je s svojim življenjem pravi
vzor človeške potrpežljivosti. Ob njej zbledijo vse na videz velike zgodbe in postanejo vse naše skrbi in težave
povsem nepomembne.
Ob njeni bolniški postelji se vsakodnevno srečujeta
sočutje in sprejetost … ko Jezus brez velikih besed tiho
vstopa v naša srca.
Matičevi mami želimo mnogo toplih trenutkov v krogu
njenih domačih.
Razmišljanje in fotografija: Biserka Kutnjak

Matičeva “mati Korajža”
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO
Pregled aktivnosti v letu 2011
Leto 2011 je za nami in lahko se pohvalimo z živahnim in uspešnim delovanjem našega društva.
Spomladi smo zaključili prvi tečaj angleščine (osnovni). Jeseni smo imeli dva tečaja angleščine, in sicer osnovni in
nadaljevalni.
Zelo dobro je bil obiskan tudi tečaj računalništva o osnovah Worda in Excela. V okviru sodelovanja nam je UPI
Žalec brezplačno nudil predavatelja. V sodelovanju z
Občinsko knjižnico Vransko in UPI Žalec je bila izvedena delavnica kaligrafije, ki se je kasneje nadaljevala s
tečajem.
Uspešno je deloval tudi likovni tečaj, kjer so se tečajniki
seznanili z različnimi tehnikami risanja, različnimi pristopi in z vsemi vrstami risarskih pomagal.
Zelo dobro je bil obiskan tudi kuharski tečaj, na katerem
so se kuhale predvsem domače jedi. Tečajniki so skuhali
in tudi pojedli preko 25 različnih jedi, s poudarkom na
jedeh na žlico. Seveda ni manjkalo tudi ustreznih sladic.
Skozi vse leto pa so bile aktivne vezilje SNEŽINKE, ki so
svoje lepe izdelke, v katere so vložile veliko truda, časa in
ljubezni, razstavljale v prostorih Občinske knjižnice od 4. do 14. februarja 2012.
Načrt za leto 2012
DELAVNICA PEKA V KRUŠNI PEČI
Pri peki kruha se bodo tečajniki seznanili z osnovnimi podatki o kruhu in vrstah kruha, o ročnem mešanju,
vzhajanju in peki v krušni peči (4 hlebci). Tečajniki bodo razdeljeni v štiri skupine po trije in vsaka skupina bo
pekla drugo vrsto kruha. Isti sistem bo pri peki potic (orehova, metina, špehovka, jabolčna) in pit. Pri drobnem
pecivu pa bodo tu rogljiči, buhteljni in še kaj.
Delavnica bo potekala tri sobote. Prva bo 10. marca 2012
od 10. do 16. ure.
TEČAJ KUHANJA
Na tečaju se bodo tečajniki seznanili z osnovnimi podatki o živilih, o kombinaciji jedi, s pripravo pogrinjkov,
jedilnih listov, o postrežbi. Spoznali bodo svečani meni,
pripravo vsakodnevnih jedi, sladice. Poudarek bo na
savinjskih jedeh. Seveda pa bodo spoznali tudi znane jedi
ostalih slovenskih področij. Nekoliko več poudarka bo na
mesnih jedeh.
TEČAJ DIGITALNE FOTOGRAFIJE
Predmetnik vsebuje spoznavanje zgodovine fotografije in fotoaparata, izbire primernega fotoaparata, pristop k fotografiranju in fotografiranje na prostem v različnih tehnikah, vnašanje in izdelavo slik iz računalnika, ogled in
analizo lastnih fotografij.

VABIMO VAS, DA SE VKLJUČITE V NAŠE TEČAJE.
Prijavite se lahko pri Suzani Blatnik na tel. št. 03 703 12 10 ali
pri Ludviku Krajncu na tel. št. 051 302 417.
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NE SPREGLEJTE
Obvestilo za javnost
»OČISTIMO SLOVENIJO«
V organizaciji društva Ekologi brez meja bo 24. marca 2012 v Sloveniji potekala največja prostovoljska okoljska akcija
v zgodovini Slovenije Očistimo Slovenijo v enem dnevu.
Občina Vransko vsako leto organizira spomladansko čistilno akcijo. V letošnjem letu se bomo pridružili akciji
Očistimo Slovenijo. Občane pozivamo, da nam sporočijo lokacije morebitnih črnih odlagališč na območju, kjer živijo.
Vse zainteresirane posameznike - prostovoljce, člane društev in podjetja pozivamo, da se organizirajo in ustrezno
pripravijo na izvedbo same čistilne akcije. V začetku marca bomo organizirali delovni sestanek na temo čistilne akcije.
Veseli smo, da bi se radi pridružili čiščenju naše občine. Vaša pomoč je zares pomembna! Na dan akcije se boste
pridružili drugim prostovoljcem na zbirnem mestu za prostovoljce in skupaj bomo odšli čistit divja odlagališča v
okolici, brežine vodotokov, javne ceste. Na zbirnem mestu boste dobili rokavice, vrečke in ostala navodila. Prostovoljce prosimo, da (če imate to možnost) na dan akcije s seboj na zbirno mesto za prostovoljce pripeljete prikolico,
traktor ali drugo mehanizacijo, ki nam bo v pomoč pri nalaganju in odvozu odpadkov do zbirnih točk za odpadke. Za
vse udeležence je po končani akciji pripravljena malica.
Prijave (posamezniki in skupine) za čiščenje na dan akcije je potrebno sporočiti do 16. 3. 2012 na občinsko upravo Občine Vransko.
Se vidimo na čistilni akciji »Očistimo Slovenijo«!

Župan Občine Vransko, Franc Sušnik

UREJENA AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

89 KRVODAJALCEV NA VRANSKEM

Z uspešnim kandidiranjem na razpisu v okviru 3. javnega
poziva »LAS SSD« za izbor projektov za izvajanje strategije 2007–2013 smo v občini Vransko med drugim uredili tudi sedem avtobusnih postajališč – dve v Prekopi,
dve v Čepljah, dve na Ločici in eno v Zaplanini. Projekt je
sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Območna organizacija RK Žalec bo v letošnjem letu pripravila deset krvodajalskih akcij, in sicer štiri za Zavod
RS za transfuzijsko medicino Ljubljana in šest za Splošno
bolnico Celje, transfuzijski oddelek. Prva letošnja akcija
je bila 26. 1. 2012 na Vranskem, kri pa je darovalo 89 krvodajalcev. Naslednja akcija bo 19. marca 2012 od 7. do
12. ure v prostorih UPI - ljudske univerze v Žalcu.

Poleg zamenjave dotrajanih in uničenih nadstrešnic ter
ureditve okolice je bil cilj projekta predvsem približati
javni prevoz uporabnikom. Nove avtobusne nadstrešnice
so modernejše, varnejše in prijaznejše do uporabnikov.
Ob neugodnih vremenskih razmerah (mraz in močan
veter), kakršnim smo bili priča v zadnjem času, se je investicija že izkazala za upravičeno.

T. Tavčar
JAVNA RAZSVETLJAVA PRI POKOPALIŠČU VRANSKO

Z izvedbo javne razsvetljave so se zaključila dela pri
zunanji ureditvi pokopališča Vransko. S projektom je
občina Vransko uspešno kandidirala na razpisu v okviru
3. javnega poziva »LAS SSD« za izbor projektov za izvajanje lokalne razvojne strategije 2007–2013. Projekt je
sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
Celostna podoba pokopališča je sedaj mnogo lepša in
tako odraža tudi spoštovanje do tistih, ki tu počivajo.

Avtobusno postajališče Ločica pri Vranskem
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Javna razsvetljava na pokopališču

NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV
MAREC 2012
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

1. 3.
17.00
3. 3.

LITERARNI VEČER Z IVANOM
SIVCEM
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN

Kulturni dom Vransko

OŠ Vransko - Tabor

Kulturni dom Vransko

JSKD OI Žalec

3. 3.
19.00

Košarka
VRANI VRANSKO : KOLPA
ČRNOMELJ
LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM
DOMU

Športna dvorana
Vransko

KD Vrani Vransko

Naš dom

Občinska knjižnica
Vransko

Koncert
ob dnevu žena z gosti
KLAPA KAMPANEL, POPSESLISH,
CANTEMUS
Smučanje
BAD KLEINKIRCHHEIM

Športna dvorana
Vransko

ZKTŠ Vransko

Odhod izpred
ŠD Vransko

ZKTŠ Vransko

Košarka
VRANI VRANSKO : POSAVJE
KOROŠKA
PROSLAVA OB MATERINSKEM
DNEVU

Športna dvorana
Vransko

KD Vrani Vransko

Športna dvorana
Vransko

OŠ Vransko – Tabor

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica
Vransko

17. 3.
19.30

Predstavitev knjige Franca Kralja
SAKRALNI KULTURNI SPOMENIKI
NA PODROČJU OBČINE BRASLOVČE
Gledališki abonma
TRANSVESTITSKA SVATBA

Kulturni dom
Vransko

ZKTŠ Vransko

20. 3.
18.00
23. 3.
20.00

PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM
Koncert
DOBRODELNI KONCERT ZA DEJANA

Občinska knjižnica
Vransko

24. 3.
8.00
24. 3.
17.00
30. 3.
18.00

Čistilna akcija
OČISTIMO SLOVENIJO

Občinska knjižnica
Vransko
Športna dvorana
Vransko
Vransko

OBČNI ZBOR PLANINSKEGA
DRUŠTVA VRANSKO

Občinska knjižnica
Vransko
Gasilski dom Vransko

Občinska knjižnica
Vransko
PD Vransko

31. 3.
10.00

Otroški abonma
KRASEN CIRKUS

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko

6. 3.
11.00
9. 3.
20.00
11. 3.
5.30
17. 3.
19.00
15. 3.
17.00
16. 3.
18.00

Potopisno predavanje
BOLIVIJA IN PERU

Občina Vransko
Občina Vransko
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3.3. 2012,

Prihodek koncerta je namenjen nakupu bionskih protez za Dejana Grilja.
Organizacija koncerta: Obcina Vransko in ZKTŠ Vransko
Prodaja vstopnic: Obcina Vransko, ZKTŠ Vransko, Brglezove poslovalnice, telefonska prodaja: 03/703 12 10.

Cena vstopnice 15 EUR.

